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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas,

reuniu-se o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento do Município de Piúma,

para uma reunião de forma híbrida, presencial e por videoconferência. Estavam presentes, a

presidente do conselho Sofia Nogueira, a secretária-executiva Lara Valiati, a representante da

APEA  –  ES,  Viviane  Menegussi,  a  representante  do  Amor  Fiel,  Marcela  Feres,  o

representante  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Pesca,  Raoní  Gonçalves,  o

representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, Diego Austarete, a representante

da  Secretaria  de  Governo,  Rosa  Maria  de  Oliveira, o  representante  da  Associação  de

Moradores do Balneário Monte Aghá, Fábio Falce e a representante da Secretaria Municipal

de Turismo, esporte e lazer,  Regina Lúcia Guimarães  Pimental.  A sofia iniciou a reunião

saudando todos os conselheiros presentes. Falou um resumo do que foi a última semana da

secretaria,  incluindo  educação  ambiental  com  os  empreendimentos  que  necessitam  de

licenciamento ambiental e finalização do programa de controle populacional de cães e gatos

contando com um total de 320 animais castrados. Continuou sua fala relatando a respeito do

contrato do PROESAM, fez um resumo do programa, apresentando e explicando a tabela de

metas que deverão ser cumpridas. Falou sobre algumas metas do programa e relatou o valor a

receber se todas as metas forem cumpridas. Explicou que o valor a receber será utilizado para

contratação de dois técnicos, através de DT, para atuarem na secretaria. Relatou a importância

da participação do conselho no programa, e disse qual será a atuação direta do conselho. A

presidente fez a votação, para saber se todos os conselheiros presentes estavam de acordo com

a assinatura  do  contrato  do  programa.  Todos  os  conselheiros  optaram pela  assinatura  do

contrato.  A secretária  solicitou aos conselheiros que mandem sugestões de pautas para as

próximas  reuniões.  Sofia  finalizou  a  reunião.  Nada  mais  a  ser  tratado,  eu

_____________________________ (Lara  Francisca  Polonini  Valiati)  lavrei  a  presente  ata

que deverá ser assinada pelos presentes. 

Membros Representantes Assinatura

Secretaria de Meio Ambiente Sofia Nogueira

Instituto Água Maurício Vieira Gomes
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APEA - ES Viviane Menegussi

Amor Fiel Marcela Feres

Sec. de Agricultura e Pesca Raoní Gonçalves

Secretaria de Obras e Serviços Diego Silva Austarete

Assoc. Monte Aghá Fábio Falce

Secretaria de Turismo Regina Lúcia G. Pimentel

Secretaria de Governo Rosa Maria de Oliveira
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